
Výhody
obsažené asistenční služby např. repatriace nemocného či ostatků zemřelého do ČR, lékařské převozy, 
právní pomoc, náklady na hledání a vyproštění pojištěného, předčasný návrat z dovolené, návštěva opat-
rovníka atd.;
nepřetržitá asistence – 24 hodin denně v provozu s komunikací v českém jazyce;
rozsah platnosti pojištění pro všechna zdravotní zařízení, tedy i soukromá, kterých je v turistických cen-
trech většina.
Pojistitel uhradí náklady na nezbytné hovory na telefonické hovory pojištěné osoby s asistenční společností 
pojistitele, související s pojistnou událostí z léčebných výloh nebo asistenčních služeb a to až do výše 0,1%  
z limitu pojistného plnění na pojištění asistenčních služeb.

Výluky z pojištění

Pojistitel není povinen poskytnout v rámci pojištění léčebných výloh pojistné plnění v případě:
• odborné zubní péče - plní se pouze při poskytnutí první pomoci v neodkladných bolestivých případech 

(extrakce, jednoduchá výplň);
• léčení či operace chronického onemocnění, pokud nemoc během předchozích 12 měsíců vyžadovala 

hospitalizaci nebo byla na postupu nebo způsobila podstatné změny v užívání léků.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu:
• způsobenou provozem nebo řízením motorového i nemotorového vzdušného či vodního plavidla,  

k jehož vedení je požadován v ČR nebo v zemi, kde ke škodě došlo, průkaz letecké nebo plavební způ-
sobilosti;

• způsobenou na zapůjčených věcech, které pojištěný užívá (s výjimkou najatých prostor), a na věcech, 
které převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Není-li ujednáno jinak, pojištění cestovních zavazadel se nevztahuje na:
• peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné dokla-

dy, průkazy a oprávnění všeho druhu, klíče;
• klenoty, věci z drahých kovů, drahé kovy, drahé kameny, perly, další předměty z drahých kovů a kame-

nů, věci sběratelského zájmu, sbírky, starožitnosti, věci umělecké a historické hodnoty;
• věci zapůjčené, převzaté, věci cizí.

Úplný přehled výluk z cestovního pojištění je uveden v pojistných podmínkách VPP/Ces/18, 
zvláštní část A – I, vždy článek Výluky z pojištění.

Co dělat v případě škodné události
• kontaktovat asistenční službu na tel. +420 296 333 696 (buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, 

tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného);
• vyplnit formulář Hlášení pojistné události (k dispozici na stránkách UNIQA pojišťovny);
• vyplněný formulář (viz bod 2) a originály dokladů poslat na adresu pojišťovny.

Lze nahlásit pojistnou událost e-mailem?
U pojistné události z cestovního pojištění je vždy potřeba zaslat originály dokladů, proto je nutné posílat 
hlášení pojistné události poštou.

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 488 125 125    Cestovní pojištění do zahraničí 

Základní parametry

  Typ pojištění:  cestovní pojištění
  Předmět pojištění:  pojistná nebezpečí spojená s cestováním
  Územní platnost:  Evropa Svět nebo Svět bez USA a Kanady
  Doba trvání:  jednorázové smlouvy, roční smlouvy s automatickým prodloužením
  Frekvence placení: jednorázově, ročně
  Účastníci pojištění: občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
  Spoluúčast   stornovací poplatky a náhrada dovolené: 20 %
  Cena pojištění  sazby pro dospělé, seniory a rodiny

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jaké jsou pojistné částky
Vždy dle zvoleného tarifu, u tarifů do zahraničí jsou pojistné částky pro léčebné výlohy od 3 000 000 Kč. 

Co je pojištěno
Vždy dle zvoleného tarifu. Nabízíme základní pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb, nebo komplexní 
pojištění, které kromě léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i úrazové pojištění, pojištění odpověd-
nosti za škodu a pojištění zavazadel. Pro sportovce máme tarify, které zahrnují nebezpečné a zimní sporty.

Kde najdu rozdělení sportů u cestovního pojištění
Seznam sportů a rozdělení v rámci cestovního pojištění je v aktuálních pojistných podmínkách VPP/Ces/18, 
Obecná část, Článek 5.

Co je rodinné pojištění
Zvýhodněné pojištění členů rodiny, pro rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba)  
a děti do 18 let (max. 4 děti).

Kdy nejpozději sjednat pojištění stornovacích poplatků a náhrady dovolené
Nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky za zájezd nebo služby (letenka, ubytování, …), 
více ve VPP VPP/Ces/18, Zvláštní část, Pojištění stornovacích poplatků.

Jak se stanovuje pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků
Pojistná částka = cena zájezdu sečtená za všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě, nebo cena za všech-
ny služby (letenky, ubytování, …).

Co je turistická a co pracovní cesta
Turistickou cestou se rozumí vše (studijní stáže, praxe, konference, …) kromě pracovní cesty, při níž pojiště-
ný vykonává manuální činnost.

Možnost připojištění cizinců
Pokud si cizinec hradí alespoň 1 rok v ČR zdravotní pojištění, potom mu cestovní pojištění platí i v zemi 
původu.

Proč se pojišťovat, když je v rámci Evropské unie nárok na zdravotní péči
V rámci EHIC je nárok na zdravotní péči stejný jako pro místní pojištěnce (v některých zemích jsou vysoké 
spoluúčasti). V soukromých zdravotnických zařízeních bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou si občan ČR 
hradí vše. Převoz pojištěného nebo tělesných ostatků do ČR není z karty EHIC hrazen..
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Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.  
Platnost od: 1. 5. 2018


